Napovednik
Napovednik

Miklavž 2018

25.11. Kristus Kralj. Teden Karitas
25.11. Prijava birmanskega botra
(birmanci), pri maši
Srečanje z birmanci, po maši
Miklavž: zadnji dan za prijavo!
28.11. Klic dobrote, Golovec Celje, 20h.
Svetovni dan ubogih
1.12. Decemberski koncert, Oktet JD, 19h
2.12 1. adventna. Adventni venčki.
Priprava za birmanske botre,
Sevnica (župnijska dvorana), 19h
5.12. Miklavževanje; Impolca - 15h,
Boštanj - 17h
8.12. Brezmadežno spočetje Marije
9.12. 2. adventna
16.12.Predvečer na 3. adventno,
spovedovanje od 18h
17.12. 3. adventna
23.12.4. adventna. Betlehemska luč
24.4. Žive jaslice, Šmarčna, 18h
25.12.Božič. Svete maše: Polnočnica, 8h,
10h. Ofer za cerkev.
Žive jaslice, Šmarčna, 18h. Božični
koncert, Boštanj, 19h

Miklavž nas bo obiskal v sredo, 5. decembra 2018 ob 17h. Prispevek ob prijavi: 4€.
Rok prijav: nedelja, 25.11.2018. Po tem
datumu prijav ne sprejemamo več! Preprosto, poskrbite, da se boste pravočasno prijavili.
Tudi letos se predvideva okrog 300 obdarovancev, kar je logistično in organizacijsko zahteven zalogaj. Hvala vsem
za pomoč. In hvala sponzorjem. Če bi
kdo še želel darovati v ta namen, dobrodošel.

 Verouk 2018/19:
30.11. 5-7r
7.12. 1-4r
14.12. 5-7r
21.12. 1-4r
Birmanske skupine: v dogovoru z
voditelji skupin

 V krstu prerojeni:
Teja Gorenc (11.11.2018), Filip Tratar
(18.11.2018).
Čestitke in veliko veselja z otroci!

 Predvideni datumi:
Birma 27.4. 2018 ob 15h
Prvo obhajilo 28.4.2018 ob 10h

 V Gospodu zaspali:

 Skrb za ureditev cerkve:
2.12. Dol. Boštanj 101-110
9.12. Dol. Boštanj 111-120
16.12.Dol. Boštanj 121-130

+Dušanka Komljanc, Dolenji Boš
tanj 68, r. 09. 08. 1947, u.
12.11.2018, p. 20.11.2018.
Svojcem iskreno sožalje.

Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098
Internet stran :
Izdaja in odgovarja :
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Presrečen sem ...
V sredo sem bil na pogrebu.
Umrl je.
Ni še en mesec, kar nas je – svoje sošolce – zbral ob sebi. Še mi odzvanjajo
njegove besede: Zbral sem vas, ker ne
vem, če se bomo še videli.
Imel je prav. No, videli smo ga še, čez
točno štiri tedne, vendar zdaj zadnjič in
to v krsti.
Sošolec mi je pred pogrebom sporočil:
V krsti je prav lep, umirjen in čisto drugačen.
Zdaj mi ostajajo občutki iz tistega dne,
ko smo bili kot sošolci zadnjič skupaj.
Koliko energije je imel. Koliko življenja! Tik pred smrtjo, a bil je bolj živ od
nas vseh!
Presrečen sem, je rekel takrat.
Ne da se povedati, kakšen občutek je to,
da se srečamo, vidimo, začutimo, …
Čutiti, da je zadnjič. In se posloviti. Iti
vsak po svoje. On tja, jaz živeti dalje.
Kakšen občutek je to, vedeti, da je čas,
se posloviti in srečen oditi?
Priznam, ne vem. Nimam pojma.
To je tisto nekaj več, kar gre preko žalosti. Ne da se izreči. Se sluti, se čuti.
Povedati ne znam.
Ostaja mi hvaležnost, da sem bil tisti

dan z njim. Vedoč, da je zadnjič. Kako
drugače je to. Ko veš, da je zadnjič, se
spominjaš vsega … Kretenj, besed, zvena glasu, pesmi, poudarka, energije,
občutkov … Kako je začel peti tisto
pesem: V nebesih sem doma ...
Preprosto, ostane ti.
Tako nekako velja za zadnjo nedeljo
cerkvenega leta. Konec je. Prav vse
lahko začutiš. Celotno zgodbo osebne
vere in osebne poti. Enkrat se izteče
vse, tudi življenje. In lahko čutiš tudi
tisti novi čas, ki prihaja. Novo dobo.
Tisti osebni advent. Ko nisi več isti. Ko
malo zrahljaš svojo pomembnost in
vmešavanje v življenje drugih. Nehaš
igrati boga.
Kot tale gospod …
Ko je predaval o vzgoji so ga vprašali:
Koliko otrok pa imate?
Rekel je zelo preprosto in zelo zares:
Imel sem dva sinova …
V dvorani je bilo slišati vzdihe sočutja.
Mirno je rekel:
Zdaj sta poročena.
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Razpored svetih maš
KRISTUS KRALJ
Ne 25.11. Sklep cerkvenega Boštanj
leta

8

Katarina Sinajska,
Boštanj
mučenka
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Po 26.11. Leonard, r
To 27.11. Virgil Salzburški, š

Sr
Če
Pe
So

28.11.
29.11.
30.11.
1.12.

Berta, mati
Saturnin, m
Andrej, apostol
Eligij, š

Ne 2.12. 1. ADVENTNA

Natalija, m

+Pepca Andolšek, O
Log
8.30 Po namenu
+Stanko Podlesnikar
Kompolje 17 +Petek, Podpadec
+Dušanka Komljanc, 7d
Boštanj
18
+Viktor Gole, Jožefa Knez, O
Boštanj
18 +Ana Novak
Boštanj
18 +Peter Pešec O, st. Pešec
Boštanj
8
Verni rajni
Za župnijo
Boštanj

8

Boštanj

10

Log
Po 3.12. Frančišek Ksaver, r
To 4.12. Barbara, m
Sr
Če
Pe
So

5.12.
6.12.
7.12.
8.12.

Savo, opat
Miklavž, š
Ambrož, cu
Brezmadežna

Ne 9.12. 2. ADVENTNA

Log

17

Boštanj
Kompolje
Boštanj
Boštanj
Boštanj

18
17
18

Boštanj

18

Boštanj

8

Boštanj

10

Log
2

Za župnijo
+Agata, Jožefa Lisec
+Jože Resnik, O

18

+Vladimir Šteblaj, O
+Štefka Lisec O in starši
+Martin Lipar, O
Po namenu
+Juraj Šlogar, Marija Mahnič
+Kavaš Marjana, 7.dan
+Železnik
+Jože Lindič
Konf.: za duhovne poklice
+Alojzija O, Franc Novak
Po namenu
+Primož Lipar
Za župnijo;
+Ivanka Androjna, 30d
+Ana Novak
Po namenu

Pridržujemo si pravico do sprememb. Spremembe in dopolnila lahko preverite ob nedeljah.
Nedeljske maše v Sevnici: 8.00, 10.00, 19.00 ; Šmarje 9.00. Sobota 19.00 .

Obvestila
Po 10.12. Loretska Mati božja
To 11.12. Damaz I., pp
Kompolje
Boštanj
Sr 12.12. Amalija, m
Če 13.12. Lucija, dm

Boštanj

Pe 14.12. Janez od križa, d

Boštanj

So

Boštanj

15.12. SPOVEDOVANJE

Ne 16.12. 3. ADVENTNA

Boštanj
Log

Po namenu
Za zdravje
+Ivan Lužar
Za duhovne poklice
+družina Marolt (DB)
18
+Rihel Jože
18.30 Za zdravje
ZA ŽUPNIJO
18 +Jožefa Štempelj O, +Štempelj
+Franc Simončič, +Simončič
+Černič, Podlipnik
10
+Pepca Andolšek
Po namenu
17
18

Zapisnik srečanja ključarjev, 14.11.2018
Prisotnih je bilo 11 ključarjev z vseh podružnic in g. župnik. Pregled stanja:
Boštanj: V cerkvi so bili zamenjani dotrajani reflektorji z LED reflektorji, ki imajo daljšo
trajnost in nižjo porabo. V delu je komplet
prtov in prt v rešlje tehniki za glavni oltar.
Log: Odkar je umrl mežnar Franci Žnidaršič se pojavlja problem s pripravo cerkve
za mašo, pobiranjem puščic. Zorc Anica, ki
že dolga leta skrbi za cerkveno perilo in
krašenje, tudi vse težje opravlja to delo.
Urnik krašenja cerkve po hišah pa se le
delno upošteva. Pripravljen je program
ureditve pokopališča. Urejena je javna
razsvetljava v okolici. Zamenjan je pesek
na pokopališču. V zvoniku se bo montirala
senzorska LED luč. V planu je sanacija
zakristije.
Lukovec: Prebarvan je cokel okrog cerkve,
nabavljena zunanja klop. Plan je poslikava v ladji cerkve in obnova oltarjev.
Šmarčna: Pohvalno je da se je zelo povečalo število maš odkar je nova cerkev (letos
že 17). V planu je čiščenje svečnikov in križa. Išče se majhen bronast zvonček za
začetek maše.

Topolovec: Največja potreba je fasada,
ampak so razpoložljiva sredstva bistveno
premajhna, ker gre za 2 največjo cerkev v
župniji.
Okič: Skupina klekljaric pripravlja klekljan
prt za oltar. V načrtu je 1 kladivo za avtomatsko pritrkavanje prestaviti na 3 zvon, ki
se bo postavil v zvonik. Plan je obnova
oltarjev in klopi.
Kompolje: V obnovo je bil dan velik stenski
križ s 2 kipi in okvirjem. Potrebna bo kvalitetna obnova oltarja.
Finančno poročilo: Predstavljena je bila
primerjava prihodkov – odhodkov, virov
financiranja in namenov porabe sredstev.
V letu 2018 so tudi skupni prihodki in stroški nižji kot v preteklih letih. Župnija in vse
podružnice imajo pozitivno stanje.
Predstavljen je bil načrt ureditve središča
Boštanja ki je bil obravnavan na svetu
krajevne skupnosti (območje okrog cerkve,
štale, stare pošte in stare šole). Razprava
je tekla v smeri, da je treba pri planiranju
treba biti realen, upoštevati dejansko stanje prostora, funkcionalnost, vidik vzdrževanja, potrebe in dinamike uporabnikov.
Pripravil: Aleš Stegenšek
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